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ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΒΟΡΒΙΛΑΣ
& Συνεργάτες

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

• ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (3299/04)
• ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
• ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
• ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ HACCP-ISO
• ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Ξενοφώντος 27, Καλαμάτα 24100
Τηλ.: 27210 88688 Fax: 27210 88090

Kιν.: 6979-672525
E-mail: vorvilas@kal.forthnet.gr

www.vorvilas.gr

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Μοναδική συναυλία Δημήτρη Παπαδημητρίου

Οσο υπάρχουν Αχαιοί
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Τ Α Β Ε Ρ Ν Α  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ»

Περιβολάκια Καλαμάτας • Τηλ.: 27210 88871 και 27210 80385

Ανοιχτά κάθε βράδυ
με ψητά στο φούρνο και στα κάρβουνα

Απολαύστε την θέα & το σπιτικό φαγητό 
σε τιμές που θα σας μείνουν αξέχαστες!!!

στα Περιβολάκια

* Ο χώρος διατίθεται και για όλες σας τις κοινωνικές εκδηλώσεις

Σάββατο βράδυ 
 ζωντανή μουσική

Κυριακή
& αργίες
ανοικτά

απο το πρωί

Αθηνών 230, Καλαμάτα 
Τηλ.: 27210 93900 Fax: 27210 93901

KENTΡΟ ΚΗΠΟΥKENTΡΟ ΚΗΠΟΥKENTΡΟ ΚΗΠΟΥKENTΡΟ ΚΗΠΟΥ

Σύμβουλοί σας ΔΥΟ ΓΕΩΠΟΝΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΥ - ΕΙΡΗΝΗ ΧΕΙΛΑ

               Ελιές, εσπεριδοειδή, καρποφόρα, 
               καλλωπιστικά
               Λιπάσματα όλων των τύπων

Φ Υ Τ Ω Ρ Ι Α παραγωγής μας

Το οδοντιατρείο
της προσθετολόγου

Ταπανλή-Χωραΐτη Αθηνάς
Mεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση

στην οδό Μητροπέτροβα 9
(άνωθεν Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου). 

Τηλ. 27210 99420 και 6945-801861.

Σημαντικά έργα για το Δήμο Αετού
έχουν δρομολογηθεί για το επόμενο

διάστημα. Ορισμένα από αυτά βρίσκο-
νται στο στάδιο της υλοποίησης ή έχουν
ολοκληρωθεί πρόσφατα, κάποια άλλα

είναι στη διαδικασία των δημοπρατήσε-
ων και αρκετά ακόμη βρίσκονται στο
στάδιο ωρίμανσης των μελετών. Για όλα
αυτά μίλησε στην «Ε» ο δήμαρχος Αετού
Δημήτρης Δριμής επισημαίνοντας πα-
ράλληλα την δυσκολία που αντιμετωπί-
ζουν οι μικροί περιφερικοί δήμοι με την
καθυστέρηση της έναρξης των χρηματο-
δοτήσεων από το ΕΣΠΑ.

Χαρακτηριστικά ο κ. Δριμής τόνισε: «Ο
Δήμος Αετού ως ένας περιφερειακός δή-
μος -με τα γνωστά ζητήματα των χρημα-
τοδοτήσεων που τους απασχολούν όσον
αφορά τις καθυστερήσεις στο ΕΣΠΑ -βρί-
σκεται σε ώριμη μελετητική φάση. Εχου-
με ξεκινήσει μια διαδικασία δημοπρα-
σιών ώστε να καλυφθούν ανάγκες υπαρ-
κτές των πολιτών και της περιοχής. 

Τον Μάρτιο δημοπρατήθηκε το έργο
για την αποκατάσταση των προβλημά-
των στο δρόμο Κοπανάκι – Κεφαλόβρυ-
ση με 280.000 ευρώ χρηματοδοτούμενο
από υπόλοιπα του Γ' ΚΠΣ, και αναμένε-
ται να εγκατασταθεί ο εργολάβος για να
μπουν πάσσαλοι και να αποκατασταθεί
πλήρως το πρόβλημα. Επίσης δημοπρα-
τήθηκε και θα ξεκινήσει το έργο σύνδε-
σης της γεώτρησης με την δεξαμενή στην
Αγριλιά, εργολαβία 35.000 ευρώ, από
πόρους του δήμου. 

Ολοκληρώσαμε την μελέτη και περι-
μένουμε την περιβαλλοντική απαλλαγή
για να υποβάλουμε πρόταση στο ΟΠΑ-
ΑΧ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης για βελτίωση τμημάτων αγροτικής
οδοποιίας ύψους 600.000 ευρώ και ειδι-
κότερα το κομμάτι μεταξύ Κοπανακίου
και Πολυθέας όπου έχουμε έντονη αγρο-
τική δραστηριότητα στον τομέα της ελιάς.
Εκεί θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις σε μή-
κος 6 χιλιομέτρων. 

Στο κομμάτι που θα γίνει ανάπλαση
στην είσοδο και το κέντρο του Κοπανακί-
ου θα γίνει δημοπράτηση για την τοπο-
θέτηση των δικτύων αποχέτευσης ώστε
να ακολουθήσει η ανάπλαση και να μην
έχουμε σπασίματα στους δρόμους για
την αποχέτευση. Αυτό θα γίνει με ειδικό

προϋπολογισμό του έργου και με κόστος
που το έχουμε υπολογίσει περίπου στις
700.000 ευρώ- είμαστε στην διαδικασία
σύνταξης του ειδικού προϋπολογισμού
ο οποίος θα ολοκληρωθεί μέσα στην
επόμενη εβδομάδα. 

Με την ανάπλαση γίνεται μια συνολι-
κή παρέμβαση σε πεζοδρόμια, φωτισμό,
δημιουργία ποδηλατόδρομου και γενι-
κότερα στην αισθητική αντίληψη όλων
αυτών των χώρων. Σε αυτό καταθέτουμε
το αίτημα περιβαλλοντικής απαλλαγής
και υπολογίζουμε να δημοπρατηθεί το
επόμενο δίμηνο. 

Ακόμη έχουμε καταθέσει στην ΔΙΠΕΧΩ
στην Τρίπολη το αίτημα περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και αναμένουμε την απάντη-
ση για το έργο που σχετίζεται με το δίκτυο
συγκέντρωσης και μεταφοράς λυμάτων
στο Γλυκορίζι, που ευελπιστούμε να το ξε-
κινήσουμε σταδιακά μέσα στο έτος. 

Στον Αετό έχουμε τελειώσει το ζήτημα
των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης
καθώς και του δικτύου μεταφοράς που
ήταν από παλιότερα. Απομένει να γίνει
μια δεξαμενή συγκέντρωσης των λυμά-
των, έργο για το οποίο συντάσσεται προ-
μελέτη ώστε να πάρουμε απαλλαγή και
να προχωρήσουμε στην δεξαμενή για να
μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το όλο
σύστημα. Θέλουμε στη συνέχεια μόνο
μια αδειοδότηση για την δεξαμενή και θα
λειτουργήσει. Ενα δεύτερο ζήτημα είναι
η αισθητική αναβάθμιση και η ανάπλαση
του κέντρου του Αετού για το οποίο συ-
ντάσσεται μελέτη ώστε να την καταθέ-
σουμε στο ΟΠΑΑΧ.

Σημαντικό θέμα είναι η στατική ενίσχυ-
ση του κτηρίου τού Γυμνασίου όπου έχει
γίνει η μελέτη και έχει κατατεθεί στην
ΤΥΔΚ. Αναμένουμε την αποστολή τους
στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδο-
χή τους και στην συνέχεια να δημοπρα-
τήσουμε το έργο, με πόρους από το δή-

μο και τον ΟΣΚ.
Ενα μείζονος σημασίας έργο που αφο-

ρά το Κοπανάκι και την ευρύτερη περιο-
χή στο οποίο έχουμε μια καθυστέρηση
στην ολοκλήρωση της μελέτης, αλλά
έχουμε την δέσμευση των μελετητών ότι
θα μας τις φέρουν το επόμενο 20ήμερο,
είναι αυτό της ζωοαγοράς, για το οποίο
έχουμε τον χώρο, περιβαλλοντική αδειο-
δότηση και θα ζητήσουμε χρηματοδότη-
ση. Θα την αναζητήσουμε μέσα από τις
οριζόντιες δράσεις του "Θησέα" είτε από
το πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ. Σε κάθε περί-
πτωση όμως, έστω και με δάνειο, ο δή-
μος θα το κάνει αυτό το έργο καθώς το
θεωρούμε μέγιστο και έχει απόλυτη συ-
νάφεια με το κυριακάτικο παζάρι που γί-
νεται στο Κοπανάκι.

Επίσης σε ό,τι αφορά το συνολικό ζή-
τημα της αποχέτευσης του Κοπανακίου,
η πρότασή μας θα κατατεθεί στο ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ. Θα κατατεθεί ο πλήρης φάκελος κα-
θώς έχουμε πάρει όλες τις μελέτες, διεκ-
δικούμε και έχουμε ζητήσει να ενταχθεί
το Κοπανάκι στους οικισμούς αιχμής
άνω των 2.000 κατοίκων. Αν και δεν το
έχουμε αυτό το στοιχείο βάσει απογρα-
φής, το διεκδικούμε με πλήρη φάκελο
καθώς έχουμε την κυριακάτικη αγορά
που μαζεύει 5.000 κόσμο και αυτό αντι-
στοιχεί σε ένα ισοδύναμο πληθυσμό 700
κατοίκων, για αυτό θεωρούμε ότι είμα-
στε και επιλέξιμοι.

Την εβδομάδα που έρχεται η Δημαρ-
χιακή Επιτροπή θα αναθέσει σύνταξη με-
λέτης για την κατασκευή δημοτικού παι-
δικού σταθμού στο Κοπανάκι. Συντάσσε-
ται από την ΤΥΔΚ Μεσσηνίας η μελέτη
κατασκευής ύδρευσης στο Κοπανάκι κα-
θώς η υπάρχουσα είναι γερασμένη ενώ
το νέο σημείο θα βελτιώσει κατά 1/3 επι-
πλέον την πίεση στο δίκτυο ύδρευσης.

Τέλος πρέπει να σημειώσουμε ότι για
να έχει χρηματοδότηση ένας δήμος από
το ΕΣΠΑ θα πρέπει να έχει διαχειριστική
επάρκεια, την οποία εμείς δεν μπορούμε
να εξασφαλίσουμε γιατί δεν έχουμε τε-
χνική υπηρεσία. Ετσι επιλέξαμε την Περι-
φέρεια Πελοποννήσου και ο επαρκού-
χος φορέας με απόφαση του περιφερει-
άρχη που έχει συμπεριληφθεί ο Δήμος
Αετού είναι η περιφέρεια Πελοποννή-
σου. Αρα το έργο θα το υποβάλει ο δή-
μος μαζί με την Περιφέρεια. Θα το δια-
χειριστεί η Περιφέρεια αλλά ο κύριός του
θα είναι ο δήμος και αναφέρομαι στην
αποχέτευση».

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ Δ. ΔΡΙΜΗ

Στο δρόμο της υλοποίησης
σημαντικά έργα στο Δήμο Αετού

Ρεπορτάζ

Κώστας Μπούρας

ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Προβληματισμός για τις
επιδοτήσεις μετά το 2013

Αμεσες ή έμμεσες οι ενισχύσεις προς τους παραγωγούς
και περιφερειακό ή ιστορικό το μοντέλο για την κα-

ταβολή τους, είναι τα δύο ζητήματα που αναδείχθηκαν
κατά την διάρκεια του άτυπου συμβουλίου υπουργών Γε-
ωργίας που διοργάνωσε η τσέχικη προεδρία της Ε.Ε. στην
πόλη Μπρνο, από 31 Μαΐου έως 2 Ιουνίου. Οι υπουργοί
πάντως συμφώνησαν πως πρέπει να συνεχιστεί ο διάλο-
γος για την μετά το 2013 Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης.

Από τις συζητήσεις των υπουργών των κρατών - μελών
προέκυψε ότι μεταξύ των 27 χωρών της Ε.Ε. διαμορφώ-
νονται δύο τάσεις:

Η πρώτη, της οποίας αρχικά είχε ηγηθεί η Γαλλία και
υποστηρίζεται από Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία και με την
οποία έχει συνταχθεί και η χώρα μας, είναι αυτή που επι-
μένει σε γενναία χρηματοδότηση της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής και σε διατήρηση στο μέτρο του δυνατού των
σημερινών άμεσων εισοδηματικών ενισχύσεων των Ευ-
ρωπαίων αγροτών.

Η δεύτερη τάση -της οποίας φαίνεται να ηγούνται οι
Βρετανοί, οι Ολλανδοί και οι Σουηδοί- θεωρεί ότι οι
όποιες ενισχύσεις της ευρωπαϊκής γεωργίας θα πρέπει να
περιορισθούν σε χρηματοδοτήσεις αναδιάρθρωσης των
εκμεταλλεύσεων (δεύτερος πυλώνας), πολιτική η οποία
ενισχύει, όπως είναι φυσικό, τις χώρες με μεγάλες και κα-
λά οργανωμένες αγροτικές εκμεταλλεύσεις και με μικρό
ποσοστό απασχολουμένων στη γεωργία.

Γενικά πάντως, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις της
τσέχικης προεδρίας, το κλίμα δείχνει πως είναι υπέρ της
διατήρησης των άμεσων ενισχύσεων, οι οποίες όμως θα
πρέπει να δικαιολογηθούν επαρκώς στους λοιπούς πολί-
τες της Ευρώπης που δεν είναι αγρότες, καθώς και να
απλοποιηθεί η διαδικασία καταβολής τους.

Στο πλαίσιο της απλοποίησης και της δικαιότερης κατα-
βολής τους θα συζητηθεί και η αλλαγή προς μια κατανο-
μή των ενισχύσεων ανά περιφέρεια, ή η διατήρηση του
μοντέλου τής καταβολής των ενισχύσεων βάσει των ιστο-
ρικών δικαιωμάτων.

[Πηγή: www.paseges.gr]


